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Aspectos mais importantes 
 
-O Estado no Brasil nunca foi obra da sociedade, mas antecedeu 
a nação. Foi implantado da metrópole, sob um modelo 
patrimonialista e centralizador. Por isso, sempre foi poderoso, 
autoritário, autolegitimado, estabelecendo com a sociedade uma 
relação de total subordinação. Nunca definiu limites claros entre 
o público e o privado, estabelecendo; como moeda de troca 
política, terras e cargos públicos.  
 

-O marco para a construção do Estado nacional e da 
Administração Pública brasileira ocorreu em 1808, com a 
chegada da corte portuguesa ao Brasil, na cidade do Rio de 
janeiro. 
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-"O fato é que a transferência da corte e, mais tarde, a elevação 
do Brasil a parte integrante do Reino Unido de Portugal 
constituíram as bases do Estado nacional, com todo o aparato 
necessário à afirmação da soberania e ao funcionamento do 
autogoverno" (Frederico Costa, 2008) 
 

-No período compreendido entre a proclamação da República e a 
era Vargas (1889-1930), o Brasil não teve uma Administração 
Pública organizada. A ação estatal sofria forte influência do 
coronelismo, que atendia aos interesses da burguesia rural em 
detrimento dos interesses puros do Estado e da sociedade. As 
políticas sociais eram relegadas a um segundo plano e, em regra, 
assumidas por organizações religiosas (algumas santas casas de 
misericórdia surgiram nesse período).  
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Na década 1920 havia motivos que pressionavam os governos a 
realizar reformas na administração, dentre eles: o surgimento de 
organizações de grande porte; as demandas sociais emergentes; 
a necessidade de combater a corrupção e o nepotismo vigentes; 
e a necessidade de organizar a Administração Pública para 
alavancar o desenvolvimento da nação brasileira.  


